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Demokrati i Amerika Alexis de Tocqueville Hent PDF Forlaget skriver: Alexis de Tocqueville (1805-59)
skrev denne idé- og demokratihistoriske klassiker efter en etårig rejse rundt i USA mellem 1831-32. Han var
udsendt af den franske regering i det ærinde at undersøge det amerikanske fængselsvæsen. Han endte i stedet
med at undersøge hele det amerikanske samfund og ikke mindst det spirende amerikanske demokrati, som

Tocqueville forudså var, hvad det gamle aristokratiske Europa havde i vente. ?

Tocqueville interesserede sig især for lighedens indvirke på demokratiets udformning. I sin tænkning satte
han de politiske frihedsrettigheder over alt andet og frygtede, at borgere i alt for lighedsorienterede samfund –
som han opfattede Amerika som værende på den tid – kom til at sætte økonomisk og konkret lighed over den
politiske frihed med ligegyldighed og passivitet til følge. Han afviste ikke demokratiet, men var dybt skeptisk

over for den demokratiske fare for flertalstyranni og populisme. En af de centrale indsigter i Demokrati i
Amerika er, at demokrati ikke kun skal studeres i de politiske institutioner, men lige så meget i vaner og
skikke. Det er den demokratiske livsform, som både interesserer, fascinerer og anfægter Tocqueville.

Demokrati i Amerika er en højaktuel idéhistorisk klassiker som et historisk vidensgrundlag og oplæg til en
debat om, i hvilken retning vi ønsker at bevæge vores demokrati i en globaliseret tidsalder, hvor

internationale konflikter, klimatiske og økonomiske kriser stiller store krav til de politiske beslutningskræfter
og dermed til den demokratiske model.

Anmeldelser:?
"Det er den måske væsentligste bog om demokrati som livsform overhovedet, der nu endelig er udkommet

samlet på dansk ... ?????? Politiken

???????? Berlingske

??"Der er næppe noget andet værk i samfundstænkningen, som er så rigt på indsigtsfulde og paradoksale
betragtninger som franskmanden Alexis de Tocquevilles rejseberetning fra Amerika i 1830´erne da det er

systematiseret sund fornuft, kan det i modsætning til mange filosofiske værker læses uden særlige
forudsætninger."  ????? Henrik Gade Jensen, Jyllands-Posten

??"Det er et absolut hovedværk, der nu foreligger på dansk." Frederik Stjernfeldt, Weekendavisen
 

 

Forlaget skriver: Alexis de Tocqueville (1805-59) skrev denne idé-
og demokratihistoriske klassiker efter en etårig rejse rundt i USA
mellem 1831-32. Han var udsendt af den franske regering i det
ærinde at undersøge det amerikanske fængselsvæsen. Han endte i
stedet med at undersøge hele det amerikanske samfund og ikke

mindst det spirende amerikanske demokrati, som Tocqueville forudså
var, hvad det gamle aristokratiske Europa havde i vente. ?

Tocqueville interesserede sig især for lighedens indvirke på
demokratiets udformning. I sin tænkning satte han de politiske
frihedsrettigheder over alt andet og frygtede, at borgere i alt for
lighedsorienterede samfund – som han opfattede Amerika som

værende på den tid – kom til at sætte økonomisk og konkret lighed
over den politiske frihed med ligegyldighed og passivitet til følge.
Han afviste ikke demokratiet, men var dybt skeptisk over for den



demokratiske fare for flertalstyranni og populisme. En af de centrale
indsigter i Demokrati i Amerika er, at demokrati ikke kun skal
studeres i de politiske institutioner, men lige så meget i vaner og
skikke. Det er den demokratiske livsform, som både interesserer,

fascinerer og anfægter Tocqueville.

Demokrati i Amerika er en højaktuel idéhistorisk klassiker som et
historisk vidensgrundlag og oplæg til en debat om, i hvilken retning
vi ønsker at bevæge vores demokrati i en globaliseret tidsalder, hvor
internationale konflikter, klimatiske og økonomiske kriser stiller
store krav til de politiske beslutningskræfter og dermed til den

demokratiske model.

Anmeldelser:?
"Det er den måske væsentligste bog om demokrati som livsform

overhovedet, der nu endelig er udkommet samlet på dansk ... ??????
Politiken

???????? Berlingske

??"Der er næppe noget andet værk i samfundstænkningen, som er så
rigt på indsigtsfulde og paradoksale betragtninger som franskmanden
Alexis de Tocquevilles rejseberetning fra Amerika i 1830´erne da det

er systematiseret sund fornuft, kan det i modsætning til mange
filosofiske værker læses uden særlige forudsætninger."  ????? Henrik

Gade Jensen, Jyllands-Posten

??"Det er et absolut hovedværk, der nu foreligger på dansk."
Frederik Stjernfeldt, Weekendavisen

 

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Demokrati i Amerika&s=dkbooks

